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אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי חב”ד חכמה פותחים

נושא שיעור
 מה אני רוצה באמת?

הכרת הרצון הפנימי האמיתי של האדם, היא אחד משלבי הלמידה והזהות הבסיסיים של בן אנוש. בשנים 
הראשונות להתפתחות הילד, הוא לומד לזהות מהם הצרכים והרצונות שלו. בתור יהודים, אנו מורכבים 

מנפש אלוקית- נשמה, ומנפש בהמית. הנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש ורצונה הוא להתחבר 
לה' ע"י שהגוף יקיים את המצוות וילמד תורה. תפקידה הוא לעורר את האדם לקיום מצוות. לעומתה הנפש 

הבהמית מתחברת לצרכי הקיום הפיזי. בטבעה היא נמשכת לצד החומרי של העולם ותפקידה הוא לתת 
לאדם כוחות פיזיים החיוניים לקיומו. המצב האידיאלי הוא למלא את רצון ה' הגלום בנפש האלוקית ולהיעזר 

בכלים ובכוחות הקיומיים של הנפש הבהמית.  רצונותיה של הנפש האלוקית אינם גלויים, ואנו צריכים 
לקלף את השכבות של 'הנפש הבהמית' כדי לזהות מהו באמת רצונה הפנימי של הנשמה. כשנכיר ונתוודע 
לרצון הפנימי, נוכל גם ליישם אותו ביתר הצלחה. אז תהיה לאדם מודעות וכח לדרג את הרצונות 'הגשמיים' 

בהתאם לסדר העדיפויות ולתת מקום מרכזי בחייו לרצונותיה של הנפש האלוקית. 

א.  התלמידים יזהו את רצונותיהם.

התלמידים יבחינו בין רצון פנימי הנובע מהנשמה לרצון חיצוני הנובע מה'גוף'. ב. 

ג.  התלמידים יעמדו על החשיבות שבהעדפת רצון פנימי על פני רצון חיצוני.

ד.  התלמידים יעריכו את רצונותיהם וידרגו אותם בהתאם לרצון האלוקי. 

התלמידים יקשרו בין החיבור לרצון הפנימי לבין היכולת לחזור בתשובה. ה. 

פתיחה            משחק הפרח                        5 דקות, יחידני

פעילות 1            בעקבות הרצונות                   10 דקות, מליאה

פעילות 2            פרח מחודש                       5 דקות, יחידני

פעילות 3            דיסק חדש                         20 דקות, מליאה ויחידיני

סיום            הרצון הפנימי                        5 דקות, מליאה

- סיפור )נספח   2(

) - פרח המשאלות )נספח 1 

) - דף עבודה )נספח  3 

- מארז חומרים להכנת עטיפת דיסק לכל קבוצה/זוג. 

     במארז יהיו:

שתי שמיניות בריסטול צבעוניות, מספרים, דבק פלסטי, סרגל, נייר דבק, טושים, נצנצים להדבקה,     

     פלסטלינה צבעונית. 
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מהלך שיעור
 מה אני רוצה באמת?

פתיחה: משחק הפרח

המורה יחלק לכל תלמיד שמינית בריסטול עם ציור פרח בשלוש שכבות של עלי כותרת.  )נספח 1(

ההנחייה לתלמידים:

"אנו מתקרבים לראש השנה. כולנו מבקשים ורוצים מהקב"ה המון דברים... בפרח הזה נכתוב מה אנו רוצים באמת 

לשנה החדשה. הרצונות שלנו יכולים להיות מכל מיני סוגים, וקשורים לכל מיני מעגלים בחיינו: בכיתה, במשפחה, 

בקהילה, בעולם כולו. כל אחד יכתוב עכשיו את רצונותיו באופן הבא: 

במעגל הפנימי של עלי הכותרת - מה אני הכי הכי רוצה. 

במעגל האמצעי - מה אני רוצה, ברמה קצת פחות גבוהה. 

ובמעגל החיצוני - רצונות נוספים. 

אך משניים בחשיבותם לאמצעיים. )רוצה, אבל זה לא חשוב כמו הרצונות הקודמים.(

התלמידים יכתבו את רצונותיהם לפי ההוראות.

פעילות 1: בעקבות הרצונות

שלב א'
המורה יבקש מכל התלמידים להוציא מחק ולהניח ליד הדף. ויבקש מהתלמידים 

לקרוא בשקט לעצמם או לחבריהם לשולחן את מה שכתבו. מי שרוצה יוכל לקרוא בקול ולשתף בבחירות שלו.  

שלב ב'
המורה יעורר בכתה דיון.

נקודות לדיון:
‹  האם אנו בטוחים בבחירה שלנו? 

‹  האם הדברים שכתבנו, שאותם אנו הכי הכי רוצים, הם החשובים באמת? 
‹  שמא אנחנו יכולים להעביר פריטים משכבה אחת לשניה? 

לדוגמא: מישהו כתב בהתחלה שהוא רוצה מאד לנסוע ללונה-פארק. ובשכבה השניה - שסבתא תבריא. בקריאה 
שניה התל' יבין שהרצון שסבתא תבריא חשוב יותר מהלונה פארק. והוא יחליף אותו. 

נקרא ונראה. מה אנחנו באמת רוצים יותר:
שסבתא תבריא או שיקנו לנו ארגז ממתקים?   -        

שנצליח בלימודים או שיקנו לנו בגד חדש?  -        
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מהלך שיעור
 מה אני רוצה באמת?

סיום - מגרש המשחקים של הר

פעילות 2: פרח מחודש

התלמידים יתקנו את הפרחים מחדש. בעקבות האנליזה.   

פעילות 3: דיסק חדש

המורה יקריא את הסיפור 'מה אני באמת רוצה'? )נספח  2( זהו סיפור על זמר שזכה להצלחה גדולה אך גילה 
באמצע חייו מה הוא באמת רוצה... וחזר בתשובה. 

לאחר קריאת הסיפור יקיים פעילות יצירתית בעקבות הסיפור )נספח 3(. במהלך ההפעלה, התלמידים יכתבו מס' 
שאלות לגיבור הסיפור. ולאחר מכן יכינו עטיפת דיסק המתאימה לשינוי שעבר בחייו.

סיום: הרצון הפנימי

יתקיים שיח בין המורה לתלמידים. 

נקודות לדיון:
‹  מהו הרצון הפנימי שלנו? 

‹  מה גורם לנו לא לפעול על פי הרצון הפנימי שלנו?
‹  איך אפשר לעורר את הרצון הפנימי? 

המורה ירשום על הלוח כמה רצונות פנימיים משותפים, שיתאימו לרצון ה' ולשנה החדשה הבעל"ט. 
)כותבים על הלוח מסקנות כלליות(.
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ֱאֶמת?' / ִסּפּור  'ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

ָיִפים  ַוֲהִכי  נֹוְצִצים  ֲהִכי  ֵארּוִעים  ּבָ ֲאִני מֹוִפיַע  ִנים  ׁשָ ר ֲחֻתּנֹות ַמְצִליַח.  ַזּמַ ַוֲאִני  א  ְרּדָ ּבַ ּדֹורֹון  ִלי  קֹוְרִאים 
ה... ְסּגָ י ַלּפִ ְעּתִ ִהּגַ ר לֹוַמר ׁשֶ ֶסף זֹוֵרם, ַוֲאִני ְמֻפְרָסם ְמאֹוד. ֶאְפׁשָ ׁש. ַהּכֶ ּיֵ ׁשֶ

ָעַבר  ה  ַהּזֶ רֹון  ָ ּשׁ ַהּכִ יָרה.  ִ ַהּשׁ רֹון  ׁשְ ּכִ ֶאת  ֶאְצִלי  ִזהּו  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָבר  ּכְ ָקָטן.  ֶיֶלד  ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ִהְתִחיל  ַהּכֹל 
ֶפר  ית ַהּסֵ ַמְקֵהַלת ּבֵ ים. ּבְ ְמקֹומֹות ַרּבִ ְרֵסם ּבִ ָמם ִהְתּפַ ְיָטן ְוַגם ָאִבי. ׁשְ נּו ֵמָאב ְלֵבן. ָסִבי ָהָיה ּפַ ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ ּבְ
ָבה  י ַמְחׁשָ ּתִ ׁשְ ְמקֹומֹות לֹא ְראּוִים. ַאְך ֲאִני לֹא ִהְקּדַ י ְלהֹוִפיַע ּבִ י ִהְתַחְלּתִ ַדְלּתִ ּגָ ְפִקיֵדי סֹולֹו, ּוְכׁשֶ י ּתַ ְלּתִ ִקּבַ
ה. ְרסּום ּוְתִהּלָ ל ּפִ ל ֶרַגע ׁשֶ י. ְוֶנֱהֵניִתי ִמּכָ ּלִ ְצִליָחה ׁשֶ ְרֶיָרה ַהּמַ ִפּתּוַח ַהּקַ קּוַע ּבְ ַמֲעִמיָקה ְלָכל ֶזה. ָהִייִתי ׁשָ

ּנֹות  ְרָמה ִלי ְלׁשַ חּוץ ּגָ ָבה ּבַ ׁשְ ּנָ ִריָרה ׁשֶ ְמֻיָחד. ָהרּוַח ַהּקְ ְיָתה ְלַאַחר הֹוָפָעה ֻמְצַלַחת ּבִ י ַהּבַ ַלְיָלה ֶאָחד, ָחַזְרּתִ
ל  ָלל. "ֵאֵצא ְלַטּיֵ ֶדֶרְך  ּכְ ָתה ִלי ּבְ ִחּכְ פֶֹאֶרת ׁשֶ כֹוִנית ַהּמְ ֵנס ַלּמְ ְמקֹום ְלִהּכָ ֶרֶגל ּבִ י ְוָלֵצאת ִלְצעֹד ּבָ ְעּתִ ֶאת ּדַ
יִתי ַעד אֹותֹו  ְמַעט לֹא ָעׂשִ ּכִ ָבר ׁשֶ ְרחֹוב. ּדָ י ִלְצעֹד ּבָ י. "ֶאְנׁשֹם ֲאִויר ָצלּול". ִהְתַחְלּתִ חּוץ". ֶהְחַלְטּתִ ְמַעט ּבַ
ים ְסִביִבי. ָהָיה ִלי ְזַמן ַלְחׁשֹב ַעל ַעְצִמי  ִלי ָהַרַעׁש ְוָהֲאָנׁשִ ֲאִני ּבְ ַעם ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ְתאֹום ָהִייִתי ְלַבד. ּפַ יֹום. ּפִ

י.  ְוַעל ַחּיַ

ס  ְלַטּפֵ ר  ֶאְפׁשָ עֹוד  ְלָאן  ו"?  ַעְכׁשָ "ּוָמה  ְלַעְצִמי  י  ָאַמְרּתִ ּדֹורֹון".  ָרִציָת  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ יַע  ְלַהּגִ ִהְצַלְחּתָ  ה,  "ִהּנֵ
ָמה  ל  ּכָ ֶזה  "ַהִאם  ְפִנים.  ִמּבִ ָחלּול  ְלֶפַתע  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִלְכּבֹׁש?"  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָאה  ַהּבָ ה  ְסּגָ ַהּפִ ַמִהי  אן?  ִמּכָ
ל ַאְכָזָבה.  י ַטַעם ָחמּוץ ׁשֶ ּתִ ׁשְ ר ְוִסּפּוק"? ְלֶפַתע ִהְרּגַ א אֹוִתי אֹׁשֶ ֱאֶמת ְמַמּלֵ ים? ַהִאם ֶזה ּבֶ ַחּיִ ה ּבַ ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ
ִים, ָהִייִתי ָאבּוד  ּפַ ֶטת ָעַלי. ְללֹא ָקָהל ּוְמִחיאֹות ּכַ ּלֶ ּתַ י ֵריָקנּות ִמׁשְ ּתִ ׁשְ בֹוַתי. ִהְרּגַ ָלה ֶאת ַמְחׁשְ ָהרּוַח ִצּלְ
הֹוִציאּו ָלּה ֶאת  מֹו ְסִפיָנה ׁשֶ י ּכְ ּתִ ׁשְ הּוא ֶנֱעַלם, ָהִייִתי ּבֹוֵדד ְוֵריָקִני. ִהְרּגַ ָהל. ּוְכׁשֶ ּקָ לּוי ּבַ ַוֲחַסר ּתֶֹכן. ָהִייִתי ּתָ

לֹון ֵריק.  מֹו ּבָ ים ְוִהיא צֹוַנַחת ּכְ ְפָרׂשִ ָהרּוַח ֵמַהּמִ

ֱאֶמת'!!! י. ֲאִני ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּוְלַהְחִליט 'ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ ּנּוי! ֵהַבְנּתִ ֲאִני ֻמְכָרח ׁשִ

ם  ְמקֹומֹות ֶשלֹא ָהיּו ְראּוִים(. ַאְך ָהֵריָקנּות ְוַההֹוְללּות ׁשָ ר )ּבִ ַזּמָ ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות  י ׁשֶ ְבּתִ ו ָחׁשַ ַעד ַעְכׁשָ
ל ְמאֹוד.  י ְמֻבְלּבָ ּתִ ׁשְ י. ִהְרּגַ ן??? לֹא ָיַדְעּתִ י. ָאז ָמה ּכֵ ּלִ י ׁשֶ הּו לֹא ָהָרצֹון ָהֲאִמּתִ ּזֶ י ׁשֶ ִנְמֲאָסה ָעַלי ְוֵהַבְנּתִ

ד  ה ִמּצַ ּטָ ּמִ י ּבַ ְלּתִ ְלּגַ ָהִייִתי ָעֵיף ְמאֹוד ְלַאַחר ַההֹוָפָעה, ִהְתּגַ י. ַלְמרֹות ׁשֶ ְמּתִ ְמַעט לֹא ִנְרּדַ אֹותֹו ַלְיָלה ּכִ ּבְ
ים.  ַחּיִ ֱאֶמת ַלֲעׂשֹות ּבַ י ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ ְלַצד ְולֹא ָיַדְעּתִ

ָרִציִתי  ַאְך  רֹון.  ָ ִכּשׁ ּבְ ָחַנן אֹוִתי ְסָתם  ּבֹוֵרא עֹוָלם לֹא  יר.  ָלׁשִ יְך  ְלַהְמׁשִ ְורֹוֶצה  יר  ָלׁשִ ֲאִני אֹוֵהב  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ
ּוּון.  ּנֹות ּכִ ְלׁשַ

ַהְתָחָלה  ּבַ ְצוֹות.  ְוַלּמִ ַלּתֹוָרה  י  ְוִהְתָקַרְבּתִ ים  ַלַחּיִ ָמעּות  ַמׁשְ ׂש  ְלַחּפֵ י  ִהְתַחְלּתִ ַאֵחר.  ָאָדם  י  ַקְמּתִ ּבֶֹקר  ּבַ
י עֹוד ָועֹוד ִמְצוֹות.  ת ּוְלַאט ְלַאט הֹוַסְפּתִ ּבָ מֹר ׁשַ י ִלׁשְ ִהְתַחְלּתִ

ִניִמית  ְלָוה ּפְ י ׁשַ ּתִ ׁשְ ְתאֹום ִהְרּגַ ֲעֵלי ּתֶֹכן רּוָחִני. ּפִ יִרים ּבַ ׁשִ ְפֵני ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות, ּבְ י ְלהֹוִפיַע ּבִ ִהְתַחְלּתִ
י. ּלִ י ׁשֶ עּוד ָהֲאִמּתִ ָצאִתי ֶאת ַהּיִ ּמָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְתרֹוֵקן ִמּתֶֹכן. ִהְרּגַ לֹון ׁשֶ ַאֲחֵרי ַההֹוָפָעה. לֹא עֹוד  ּבָ

ֱאֶמת. ַהּיֹום ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

נספח 2: 



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

שיעור 1  כוחות ויכולות
מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

ף ַהְפָעָלה ֱאֶמת? ּדַ ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

1( ִעּתֹוָנִאים ְצִעיִרים:

ִתיחֹות  ּפְ יו. ֵהָעְזרּו ּבַ ַחּיָ ָעַבר ּבְ מּורֹות ׁשֶ ּפּור, ַעל ַהּתְ ּבֹור ַהּסִ ֵאלֹות ְלדֹורֹון - ּגִ ִלְפֵניֶכם ֵרָאיֹון ְלִעּתֹון ּובֹו ׁשְ
ׁשּובֹות( ַעְצְמֶכם: )ְללֹא ַהּתְ אֹות ְוִכְתבּו ֶאת ָהֵרָאיֹון ּבְ ֵאלֹות ַהּבָ ְ ַלּשׁ

________________________________________________________ ... ֶהְחַלְטּתָ ֵאיְך 

________________________________________________________ ה....   ַאּתָ ַהִאם 

________________________________________________________  ... ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה 

ַעְצְמֶכם: ֵאלֹות ּבְ הֹוִסיפּו ׁשְ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2( ָהִכינּו ֲעִטיָפה ְלִדיְסק!

ִנְקָרא  יְסק  ַהּדִ ְתׁשּוָבה.  ּבִ ָחַזר  ׁשֶ ְלַאַחר  ּדֹורֹון  הֹוִציא  ׁשֶ ְקִליטֹור  ַלּתַ ה  ֲחָדׁשָ יְסק  ּדִ ֲעִטיַפת  ִלְפֵניֶכם 
טּו ֶאת  ְ רּו ְוַקּשׁ ל ּדֹורֹון. ַאּיְ ה ׁשֶ ְרּכֹו ַהֲחָדׁשָ א ֶאת ּדַ ַבּטֵ ּתְ ְך ׁשֶ ב ֶאת ָהֲעִטיָפה ּכָ 'אֹור ָחָדׁש'. ֲעֵליֶכם ְלַעּצֵ

ים.  יו ַהֲחָדׁשִ ְתִאים ְלַחּיָ אֶֹפן ַהּמַ ָהֲעִטיָפה ּבָ

הֹוָראֹות ֲהָכָנה:

ִני - ֲאחֹוִרי( ֵ ְפֵניֶכם. )ִרּבּוַע ֶאָחד ִיְהֶיה ִקְדִמי ְוַהּשׁ ּלִ ְזרּו ֶאת ָהִרּבּוִעים ׁשֶ ּגִ

טּו  ְ רּו ְוַקּשׁ יקּו. ַאּיְ ְזרּו ְוַהְדּבִ ם. ּגִ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ִני ׁשֶ ֵ ִריְסטֹול ַהּשׁ ּבְ ן ּבַ ֻסּמָ ן ַהּמְ ְלּבֵ יְסק ַעל ַהּמַ ם ַהּדִ ְתבּו ֶאת ׁשֵ ּכִ
ַלְסֶטִליָנה. ֲעִטיָפה ַנְצָנִצים ּוּפְ בּו ּבָ ּלְ ְרצֹוְנֶכם. ׁשַ ּכִ

נספח 3: 



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

בשיעור הקודם בררו התלמידים את רצונותיהם ודרגו אותם. בשיעור זה נתבונן על המושג 
מסירות נפש המתייחס לוויתור על הרצון החזק ביותר שהוא יצר הקיום, למען האמונה. 

ההגדרה למושג זה )על פי מילונים ידועים( הוא: הנכונות להקרבת החיים למען קיום מצוות 
התורה. 

מסירות הנפש שנדרשה בעבר, היתה למסור את החיים בפועל ממש. בימינו הדרישה היא 
למסור את הרצון שלנו למען הרצון העליון, אפילו בדברים קטנים ויומיומיים. 

מסירות נפש נובעת מפנימיות הנשמה. היכולת למסור את הנפש היא משהו מובנה שנמצא 
עמוק בתוכנו, קיבלנו אותה בירושה מאבותינו. אצל בעלי תשובה מתעוררת פנימיות הנשמה, 

דרכה הם מוצאים את הכח למסור נפשם ולשנות את חייהם. 

א.  התלמידים יתוודעו למושג 'מסירות נפש' באספקט התנ"כי )עקדת יצחק, אברהם אבינו 
     בכבשן האש, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה(.

ב.  התלמידים יכירו את מוטיב 'מסירות הנפש' בסיפורים של 'מסירות נפש' מההיסטוריה 
     היהודית בתקופות שונות.

ג.  התלמידים יעמדו על הרעיון שהכח למסירות נפש נובע מהתעוררות הרצון בנשמה.
ד.  התלמידים יזהו התעוררות של רצון הנשמה אצל בעלי תשובה.

ה.  התלמידים יבחנו כיצד התעוררות זו יכולה לסייע להם לחזור בתשובה. 

פתיחה:                  מסירות נפש בתמונות                                        10 דקות, מליאה

פעילות 1 :             מסירות נפש בהיסטוריה היהודית                        15 דקות, זוגות

פעילות 2 :             בעקבות הסיפורים                                            10 דקות, מליאה

פעילות 3 :             שלהבות                                                           5 דקות, מליאה

סיום:                     נתעורר לתשובה                                               5 דקות, מליאה

מקרים קצרים )נספח 6(  -
) תמונות של מסירות נפש מהתנ"ך )נספח 1   -

) סיפורי מסירות נפש )נספח 2   -
) דף עבודה )נספח 3   -

 . ) תגים )נספח 4   -
) שלהבת )נספח 5   -

מקל ארטיק   -
סרט מתנות לתלייה  -

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיום - מגרש המשחקים של הר

חב"ד בינה – מתבוננים
14

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פתיחה: מסירות נפש בתמונות  

המורה יתלה על הלוח )או יראה מצגת( של תמונות המבטאות מסירות נפש )נספח 1(. התלמידים יצפו ויחשבו 
מה משותף לכל התמונות. אם הם אינם מצליחים להגיע לנושא. אפשר לכוון אותם בעזרת שאלות: 

אסתר רצתה לגור בארמון המלך?   o
מדוע היא עשתה זאת? זה היה לה נעים? זה מה שהיא חלמה עליו כל חייה?   o

אברהם - הילד רצה לקפוץ לכבשן האש?   o
מדוע הוא עשה זאת?   o

למה שילד חכם יסכן את חייו?  o
מדוע נחשון בן עמינדב קפץ למים?   o

מה הניע אותו לעשות זאת? הרי המים געשו וסערו וזו היתה סכנת נפשות אמיתית...  o
כאשר התלמידים יגיעו לנקודה המשותפת. המורה יכתוב בגדול על הלוח "מסירות נפש". 

פעילות 1: סיפורי מסירות נפש בהיסטוריה היהודית 

כל זוג תלמידים יקבלו 2 סיפורים על מסירות נפש. סיפור אחד מן העבר וסיפור שני המתאים לימינו, בו 
מתבטאת הנקודה של חזרה בתשובה. )נספח 2( 

התלמידים יקראו את הסיפור ואחר כך יבצעו פעילות משותפת. )נספח 3(

פעילות 2: בעקבות הסיפורים 

המורה יבחר תלמידים שיציגו בפני הכתה את דו השיח בין הגיבורים כפי שהתבקשו במשימה 3 בדף העבודה. 
יספרו בקיצור מה קראו ומה הבינו מהסיפורים. 

המורה יסכם בדיון את הסיפורים: 
לאחר שקראנו את הסיפורים... האם מסירות נפש לדעתכם שייכת רק לעבר, או שהיא קיימת גם היום?  -

ממה מגיעה לדעתכם מסירות נפש?.   -
האם הרגשתם פעם שמתעורר אצלכם רצון לעשות רק טוב?   -

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיום - מגרש המשחקים של הר

חב"ד בינה – מתבוננים
15

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פעילות 3: שלהבות  

כל תלמיד יגזור שלהבת מבריסטול צהוב )נספח 5( אותה הוא ידביק על מקל ארטיק או קיסם עץ. המורה יקריא 
היגדים שונים. על התלמידים להרים את השלהבת כאשר ההיגד מבטא מסירות נפש המעוררת אותנו לתשובה. 

הערה: חשוב לדון לגבי המקרים שבהם הייתה מסירת הרצון אך לא בלב שלם.

סיום: נתעורר לתשובה

המורה יזמין את התלמידים לספר על התעוררות נפשם שהובילה לחזרה בתשובה מתוך מסירות נפש - אנקדוטות 
קטנות מהיומיום.

המספר יחזיק בידיו את השלהבת כשהוא מדבר, לסמל את הנשמה שהיא כמו נר. 
ניתן לכוון לסיפורים במעגלים שונים: בבית, בכתה וכד'. כמו כן לכוון שהדוגמאות תהיינה ביחסים בין חברים וכן 

במצוות אחרות. )ויתור על אכילת מאכל לא כשר, התפייסות עם חבר וכד'(.  

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיו

חב"ד בינה – מתבוננים
16

כיתה ב'



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 1: 

ן ָהֵאׁש  ַאְבָרָהם ָאִבינּו קֹוֵפץ ְלִכְבַשׁ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

ֲעֵקַדת ִיְצָחק 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

ִמְצַרִים ְפָרה ּופּוָעה ְבּ דֹות ִשׁ ַיְלּ ַהְמּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

יָנָדב קֹוֵפץ ְלַים סּוף ן ַעִמּ ַנְחׁשֹון ֶבּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

ָגְלָית ִוד ִנְלָחם ְבּ ָדּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

ֵורֹוׁש ֵבית ֲאַחְשׁ ה ְבּ ְלָכּ ר ַהַמּ ֶאְסֵתּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

גֹב ָהֲאָריֹות ִנֵיּאל ְבּ ָדּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

ל ַקְנטֹוִניְסט ִסּפּור א': ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ

הּוִדים:  ַהּיְ ַעל  ה  ָקׁשָ ֵזָרה  ּגְ ִנְגְזָרה  ָיִמים  ל אֹוָתם  ׁשֶ רּוְסָיה  ּבְ ֵעֶרְך.  ּבְ ָנה  ׁשָ  200 ִלְפֵני  ָקָרה  ֶזה 
ים  ַרּכִ ְיהּוִדים  ְנָעִרים  ָלַקַחת  ה  ִצּוָ רּוְסָיה  ַעל  ַלְך  ּמָ ׁשֶ ִניקֹוַלאי  אר  ַהּצָ ְנטֹוִניְסִטים.  ַהּקַ ֵזַרת  ּגְ
ֲעבּור  ֶנֱאָמִנים  ִלים  ְלַחּיָ ָהְפכּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ִני,  ּדָ ַקּפְ ִחּנּוְך רּוִסי  ָלֶהם  ָלֵתת  יָתם,  ִמּבֵ ְוַלְחטֹף אֹוָתם 

מֹו.  אר ִיַמח ׁשְ ַהּצָ

ֶלת   ַהּדֶ יָתם ּוְכׁשֶ ֶלת ּבֵ ְפקּו ַעל ּדֶ ָבא ּדָ י ַהּצָ ַחת ַרְיְכַמן. ַאְנׁשֵ ּפַ י ִמׁשְ ַחּיֵ יֹוֵתר ּבְ ה ּבְ ָהָיה ֶזה יֹום ָקׁשֶ
ל  ם. לֹא ָעְזרּו  ּכָ ִוד, ְוָלְקחּו אֹותֹו ִעּמָ ָקר, ִיְצָחק-ּדָ ָנם ַהּיָ ּסֹות ֶאת ּבְ יֵדיֶהם ַהּגַ ְפסּו ּבִ ָחה, ּתָ ִנְפּתְ
ם, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו - ַהִאם ִיְזּכּו ִלְראֹותֹו ׁשּוב  ִלים ְלֵאי-ׁשָ ָקר ֶנֱעַלם ַיַחד ִעם ַהַחּיָ ָנם ַהּיָ ִכּיֹות, ּבְ ַהּבְ

ים? ַחּיִ ּבַ

ֵדי  ּכְ ַמֲאָמץ  ל  ּכָ ָעׂשּו  ִלים  ַהַחּיָ ְיהּוִדי.  ֶיֶלד  ֲעבּור  ְמאֹוד  ים  ָקׁשִ ָהיּו  ָבא  ַהּצָ ַמֲחֵנה  ּבְ ים  ַהַחּיִ
ּלֹו  ין ׁשֶ ִפּלִ יא ֶאת ַהּתְ ִוד ִהְצִליַח ְלַהְחּבִ ְצוֹות. ַאְך ִיְצָחק-ּדָ חּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּכְ ָלִדים ִיׁשְ ַהּיְ ׁשֶ
ְך  ֲחֶנה. ּכָ ָרֵאל ְוחֹוֵזר ַלּמַ ַמע ִיׂשְ ֶתר, אֹוֵמר ׁשְ ּסֵ ין ּבַ ִפּלִ יַח ּתְ ּקֹות, ַמּנִ ה ּדַ ְוָכל יֹום ָהָיה ּבֹוֵרַח ְלַכּמָ

ִנים ַרּבֹות.  ָעְברּו ָעָליו ׁשָ

ין  ִפּלִ יַח ּתְ י יֹום ָהָיה ּבֹוֵרַח, ַמּנִ י הּוא ְיהּוִדי. ִמּדֵ ַכח ּכִ ִוד לֹא ׁשָ ִנים ֲאֻרּכֹות ָחְלפּו, ַאְך ִיְצָחק-ּדָ ׁשָ
ִעים, ֲעַדִין  יעֹו ְלִגיל ַאְרּבָ ַהּגִ ר. ּבְ ִוד ָהַפְך ְלָאָדם ְמֻבּגָ ִנים ְוִיְצָחק-ּדָ ָ ֶתר. ָעְברּו ַהּשׁ ּסֵ ל ּבַ ּלֵ ּוִמְתּפַ
ה ְלֶפַתע ֶאת ִיְצָחק- ּלָ ֲחֶנה, ּגִ ּמַ ד ּבַ ַפּקֵ ֹוֵטט ַהּמְ ּשׁ ׁשֶ ִמים, ּכְ יֹום ִמן ַהּיָ ָבא. ּבְ ַמֲחֵנה ַהּצָ ֵרת ּבְ ׁשֵ

ַמן  ל ַהּזְ ַאֲחֵרי ּכָ ֵכן ׁשֶ ַעס נֹוָרא "ֵאיְך ִיּתָ ד ֶהָהמּום ּכָ ַפּקֵ ין. ַהּמְ ְתִפּלִ ר ּבִ הּוא ְמֻעּטָ ׁשֶ ִוד עֹוֵמד ּכְ ּדָ
כֹוַח ֶאת  ד ְוָחַטף ּבְ ַפּקֵ ׁש ֵאָליו ַהּמְ דֹול  ִנּגַ ַכֲעסֹו ַהּגָ הּוא ְיהּוִדי??? ּבְ ַכח ׁשֶ ה הּוא ֲעַדִין לֹא ׁשָ ַהּזֶ

ּנּו. ל רֹאׁש ִמּמֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ

כֹוַח  ּלֹו, ִהְנִחיָתּה ּבְ ק, הּוא ֵהִרים ֶאת ַקת ָהרֹוֶבה ׁשֶ ּבֹור ְוָחסֹן, לֹא ִהְתַאּפֵ ָהָיה ּגִ ִוד ׁשֶ ִיְצָחק-ּדָ
ד ָנַפל ָוֵמת. ַפּקֵ ה ַהּמְ ּכָ ד. ֵמָעְצַמת ַהּמַ ַפּקֵ ַרב ַעל רֹאׁש ַהּמְ

ים. ְלַאַחר ְזַמן  ַחּיִ ַאר ּבַ ּנּו ְוִנׁשְ ל ִמּמֶ ים ִנּצַ י ִנּסִ ּסֵ ּנִ הּו, ַאְך ּבְ ל עֶֹנׁש נֹוָרא ַעל ַמֲעׂשֵ ִוד ִקּבֵ ִיְצָחק-ּדָ
ְיָתה! ַמן ָלׁשּוב ַהּבַ יַע ַהּזְ ֲחֶנה. סֹוף סֹוף, ִהּגִ ְחֵרר ֵמַהּמַ ּתַ ָקָצר הּוא ִהׁשְ

ְקָדנּות  ׁשַ ּבְ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ֵמָחָדׁש  ִהְתִחיל  הּוא  ְיהּוִדי.  ֶנֶסת  ּכְ ית  ּבֵ ׂש  ְלַחּפֵ ָהַלְך  ִוד  ִיְצָחק-ּדָ
ן - הּוא  ָרה ְונֹוַלד לֹו ּבֵ ׁשֵ ה ּכְ ן ִעם ְיהּוִדּיָ ֲחֶנה. הּוא ִהְתַחּתֵ ּמַ ִהְפִסיד ּבַ ל ָמה ׁשֶ ִלים ֶאת ּכָ ּוְלַהׁשְ

ִלי ּכֵֹהן.  י ַנְפּתָ ֻפְרָסם, ַרּבִ ֶהָחִסיד ַהּמְ

נספח 2: 
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ְבָתה ָ ּשׁ ֶלק ׁשֶ ֲחַנת ַהּדֶ ִסּפּור ב': ּתַ

ָמּה.  ַלח,  ֲעָרד ׁשְ מּוָכה ְלַים ַהּמֶ ְדרֹום ָהָאֶרץ, ַהּסְ ִעיר ּבִ ֶלק ּבְ ֲחַנת ּדֶ ים ג' ָהָיה ְמַנֵהל ּתַ ַחּיִ

ם  ְוֻכּלָ ָיָקר,  ֶלק הּוא מּוָצר  ַהּדֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְרָנָסה טֹוָבה ְמאֹוד,  ּפַ ֶלק זֹו  ּדֶ ֲחַנת  ּתַ יֹוֵדַע,  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי 
ֶלק  ֲחַנת ַהּדֶ ּתַ דֹולֹות.  ּגְ ׁש ָלֶהם ְמכֹונֹות  ּיֵ ׁשֶ ּוַבֲעֵלי ִמְפָעִלים  ִאּיֹות,  ְזקּוִקים לֹו: ְמכֹוִנּיֹות, ַמּשָׂ
י- ִ ּשׁ ׁשִ בּוַע - ּבְ ָ סֹוף ַהּשׁ ְמֻיָחד ּבְ ִעיָלה ְוֵהִניָבה ְרָוִחים טֹוִבים. ּבִ ִעיר ֲעָרד ָהְיָתה ּפְ ים ּבָ ל ַחּיִ ׁשֶ

ֶרְך - ֶאְצלֹו.  ּדֶ ַלח ּוְמַתְדְלקֹות ּבַ ִאּיֹות ְלַים ַהּמֶ ת, ָהיּו יֹוְרדֹות ַמּשָׂ ּבָ ׁשַ

דֹול ְלִהְתָקֵרב ְלתֹוָרה  נֹו ַהּגָ יו. יֹום ֶאָחד ֵהֵחל ּבְ ַנַחת ֶאת ַחּיָ ַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוַחי ּבְ ים לֹא ׁשָ ַחּיִ
ָרָכה  ּבְ ׁש  ּוִבּקֵ י  ָלַרּבִ ב  ִמְכּתָ ַתב  ּכָ קָֹרב  ַהּמְ ן  ַהּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָקָרה  ּפּור  ַהּסִ י.  ָלַרּבִ ּוִבְמֻיָחד  ּוִמְצוֹות 
ִזְכרֹונֹו- ְסֶקר  ִליּפְ ָהַרב  ָהִעיר,  ַרב  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ יָעה  ִהּגִ ׁשּוָבה  ַהּתְ ם.  ְמֻסּיָ א  נֹוׂשֵ ּבְ

ת".  ּבָ ׁשַ ֲחָנה ּבְ ל ַהּכֹוֵתב: "ִלְסּגֹר ֶאת ַהּתַ ים, ָאִביו ׁשֶ ַתב הֹוָרָאה ְלַחּיִ י ּכָ ִלְבָרָכה. ָהַרּבִ

ָהָיה ְיהּוִדי ִעם ֵלב ַחם,  ים, ׁשֶ ׁשּוָבה. ַחּיִ ים ְוִלְמסֹר לֹו ֶאת ַהּתְ ְסֶקר ִמֵהר ְלַצְלֵצל ְלַחּיִ ָהַרב ִליּפְ
י.  ִדְבֵרי ָהַרּבִ ָבִרים ְוֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ּכְ ל ֶאת ַהּדְ ַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות( ִקּבֵ פַֹעל לֹא ׁשָ ּבְ )ַלְמרֹות ׁשֶ

ֲחָנה", ִהְבִטיַח.  ָאה ֲאִני ֶאְסּגֹר ֶאת ַהּתַ ת ַהּבָ ּבָ ַ "ִמּשׁ

ּקֹות  ּדַ ר  ִמְסּפַ ָעְברּו  לֹא  ָבִרים.  ַהּדְ ֶאת  ּוָמַסר  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ירּות  ְזּכִ ַלּמַ ִצְלֵצל  ְסֶקר  ִליּפְ ָהַרב 
ֶאת  ִלְסּגֹר  ָצִריְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָבר  ּכְ ָאה?  ַהּבָ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ "ַמּדּוַע  ַההֹוָרָאה:  יָעה  ַמּגִ י  ָהַרּבִ ירּות  ְזּכִ ּוִמּמַ

ֲחָנה!"  ַהּתַ

ָהַרב  ַאְך  ה,  ַקּלָ ָעה  ׁשָ תֹוְך  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ָעְמָדה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמֻאֶחֶרת.  ָצֳהַרִים  ַעת  ׁשְ ּבִ ָבר  ּכְ ָהָיה  ֶזה 
ְסּגֹר ֶאת  ת ּתִ ּבָ ַ ָבר ַהּשׁ ּכְ י רֹוֶצה ׁשֶ י: "ָהַרּבִ ְבֵרי ָהַרּבִ ים, ִלְמסֹר לֹו ֶאת ּדִ ְסֶקר ִמֵהר ׁשּוב ְלַחּיִ ִליּפְ

ֲחָנה".  ַהּתַ

י ָאַמר, ֲאִני  ט. "טֹוב, ִאם ָהַרּבִ קֹול, ִמְתַלּבֵ ים ּבְ ה", ִהְרֵהר ַחּיִ ת ֲאִני ַמְרִויַח ֲהִכי ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ "ֲאָבל ּבְ
ה.  ים ְוָעׂשָ ת" ָאַמר ַחּיִ ּבָ ַ ָבר ַהּשׁ ֲחָנה ּכְ ים. ֲאִני סֹוֵגר ֶאת ַהּתַ ַמְסּכִ

ַאְך  ָיְרדּו,  ָאְמָנם  דֹוִלים  ַהּגְ ָהְרָוִחים  ת.  ּבָ ׁשַ י  ִמּדֵ ְסגּוָרה  ָהְיָתה  ים  ַחּיִ ל  ׁשֶ ֶלק  ַהּדֶ ֲחַנת  ּתַ ֵמָאז 
מֹר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוָהַפְך ְלָאָדם  יו. הּוא ֵהֵחל ַאט ַאט ִלׁשְ ָכל ַמֲעׂשָ ְלָוה ּוְבָרָכה ּבְ ים ָזָכה ְלׁשַ ַחּיִ

ַמֲאִמין. 

ם ַהּיֹום. ׁשּוט. ּגַ ל ְיהּוִדי ּפָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ
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2
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ָעָבר ְוהֶֹוה:

ל ֶאת ֶהָעָבר  ֵני ְצָבִעים. ֶצַבע ֶאָחד ְיַסּמֵ ֲחרּו ׁשְ ּבַ
ִני ֶאת ָיֵמינּו - ֶאת ַההֶֹוה.  ְוֶצַבע ׁשֵ

ֶלָעָבר  ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ּכֹוֶתֶרת  ֶאת  ִצְבעּו 
ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ּכֹוֶתֶרת  ְוֶאת  ֶאָחד,  ֶצַבע  ּבְ

ִני.  ֶצַבע ׁשֵ ַלהֶֹוה, ּבְ

ה( ַעל ּפֶ יֵניֶכם: )ּבְ ּדּונּו ּבֵ

ּפּוִרים?  ָכל ֶאָחד ֵמַהּסִ ּפּור ּבְ ּבֹור ַהּסִ ִמיהּו ּגִ

ִסּפּור א'? ּבֹור ּבְ ל ַהּגִ ָמה ָהְיָתה ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ִסּפּור ב'?  ּבֹור ּבְ ל ַהּגִ ָמה ָהְיָתה ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ָאה: יָמה ַהּבָ ׂשִ ַע ֶאת ַהּמְ ל זּוג ְיַבּצֵ ֵני זּוגֹות. ּכָ קּו ִלׁשְ ִהְתַחּלְ

ּבֹוִרים:  ם ֲאַנְחנּו ּגִ ּגַ

ַעל  לּו  ּתְ ּפּוִרים:  ַהּסִ ֵמַאַחד  ּבֹור  ַלּגִ ֵעת  ּכָ ַיֲהפְֹך  ם  ִמּכֶ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִגים.  ם ְמַיּצְ ַאּתֶ ּבֹור ׁשֶ ל ַהּגִ ם ׁשֶ ֵ ג ּובֹו ַהּשׁ אְרֶכם ּתָ ַצּוָ

ר  ְיַסּפֵ ּבֹור  ּגִ ל  ּכָ ּפּור.  ּסִ ּבַ ָרה  ּקָ ׁשֶ ָמה  ַעל  יֵניֶכם  ּבֵ ְלׂשֹוֵחַח  ֲעֵליֶכם 
ַאל ֶאת ֲחֵברֹו ֵאיְך ָהָיה ֶאְצלֹו.  ה ְוִיׁשְ ָעׂשָ ְלֵרֵעהּו ַעל ָמה ׁשֶ

ֵאיְך   ? ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה  ה?  ָקׁשֶ ְלָך  ָהָיה  ַהִאם  ה?  ַאּתָ ִמי  ְלֻדְגָמא: 
ֶכם... ּלָ ֶ ֵאלֹות ִמּשׁ ? ֵמֵאיפֹה ָמָצאָת ֶאת ַהּכֹוַח? הֹוִסיפּו ׁשְ ְרּתָ ּבַ ִהְתּגַ
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אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 4: 

ִוד ִיְצָחק ָדּ
ְנטֹוִניְסט ַהַקּ

ַחִיּים ג'
ַמח ֲחַנת ַהֶקּ ְמַנֵהל ַתּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 5: 

שלהבות

ִּגְזרּו ֶאת ַהַּׁשְלֶהֶבת ֶׁשִּלְפֵניֶכם.
ִצְבעּו אֹוָתּה ְּבִצְבֵעי ָצהֹב - ָּכתֹם 

)ִצְבֵעי ֵאׁש(. 
ַהְדִּביקּו אֹוָתּה ַעל ַמֵּקל ַאְרִטיק 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

מקרים קצרים )למשחק השלהבת(

1( ראיתי בחנות סוכריה ורציתי לקנותה. כשהתקרבתי, ראיתי שההכשר שלה אינו מה שאנו נוהגים 
לאכול אצלנו בבית. הסוכריה ממש קרצה לי. היא היתה עטופה בנייר מבריק ורדרד ועליו ציור 
חמוד של תותים. דמיינתי לרגע את טעמה המתוק בפי. אך משהו לא נתן לי לקנות אותה. 'זה לא 

כשר, זה לא בשבילי', לחש לי הקול הפנימי. ויתרתי עליה וקניתי משהו אחר. 

2( שיחקתי בחצר עם חברים. כשלפתע התגלגל הכדור לכביש. "זהירות", צעקתי לשמוליק חברי. 
"אל תרוץ לכביש, זה מסוכן!" שמוליק הסתובב רגע אחורה, להקשיב לי. ובינתיים המכונית עברה 

בשלום. כך הצלתי אותו מפגיעת מכונית. 

3( במבחן בחשבון הייתי לחוץ מאוד. מזווית עיני ראיתי שיוסי עונה בזריזות על כל השאלות. כל כך 
רציתי הפעם להצליח. התחשק לי להציץ קצת במבחן שלו ולקבל עזרה. ברגע האחרון הצלחתי 

שלא להסתכל. החלטתי לעשות הכל בעצמי. יהיה מה שיהיה!

וביקשה ממני להשגיח  לנוח  הרע. בצהריים אמא הלכה  עין  בלי  5 אחים קטנים ממני,  לי  יש   )4
ניסיתי  משחק.  על  ביניהם  לריב  הקטנים  שני  התחילו  דקות  כמה  אחרי  קלה.  לשעה  עליהם 
לי  נמאס  איתם.  להעיר את אמא, שהיא תתמודד  היה קשה! החלטתי  זה  אך  ביניהם,  להפריד 
להפריד ביניהם! כמה שהם מעצבנים! לפתע נזכרתי כמה אמא עייפה. החלטתי להתאמץ עוד 

קצת ולנסות להשתלט עליהם בעצמי. 

דודי חיים. התחלנו לשחק,  בן  בן בדיוק בגילי!  יש להם  5( בסוכות באו לבקרנו הדודים מחיפה. 
אבל חיים רצה לעצמו את כל הדברים השווים: את המכונית החדשה שקיבלתי פרס בהצטיינות 
מהתלמוד תורה, ואת החלקים הכי שווים בפליימוביל שלי. החלטתי לשחק במשחקים אחרים 

וזהו! שישחק בעצמו עם מה שהוא רוצה! 

6( הלכתי עם אמי לחנות הבגדים לקנות שמלה חדשה. בדרך שמעתי שאמא משוחחת בטלפון עם 
אבא ומספרת לו שאין לה כסף לקנות לעצמה נעליים חדשות, והישנות שלה כבר  מתפוררות. 
"אמא, נראה לי שאני אוותר על השמלה. יש לי מספיק בארון. תקני לך משהו," ביקשתי. אמא 
לא רצתה כמובן, "אני אסתדר עם מה שיש לי. את צריכה בגד חדש לחג!" אך אני לא ויתרתי. 

"החלטתי שאני לא רוצה אמא. וזה סופי. בבקשה תקני את". 

7( "לשבת יבואו אלינו כמה אורחות מהסמינר ותצטרכי לפנות את  חדרך בשבילן", אמרה לי אמא 
ביום חמישי. האמת שאני בדרך כלל אוהבת אורחים. אך לפנות את חדרי לשבת שלמה, זה קשה 
וכל פעם צריכה לדפוק כאשר אני זקוקה למשהו מהחדר שלי.  וגם מעצבן. אני עוברת לסלון 

בקיצור 'ממש גלות קטנה'. 
לבסוף הסכמתי. איזו ברירה יש לי כבר???  

נספח 6: 



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 3כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

בשיעור קודם דובר על המושג מסירות נפש. בשיעור זה נמשיך להתבונן במושג באמצעות מודל 
למסירות נפש - הרבנית דבורה לאה. 

נפש פרושה רצון )אם יש את נפשך לדעת(. מסירות נפש פרושה מסירת הרצון. ביטול הרצון של 
האדם מול רצון ה'1. מסירות נפש במובן הפשוט של מוות על קידוש ה', גם היא בעצם מסירת הרצון 

הבסיסי והפשוט ביותר של האדם - רצון החיים.
הרבנית דבורה לאה וויתרה על הרצון הבסיסי ביותר של האדם, רצון החיים – בשביל מה שהיא 

חשבה כנכון וצריך להעשות: להחליף את אביה ולתת את חייה כדי להציל את תורת החסידות.
האבחנה בין מה שצריך למה שרוצים, גם אם הרצון נעלה מאד, תקל על התלמידים לעשות את 

ההשלכה מהמעשה הנעלה של הרבנית, לחייהם כתלמידים.

התלמידים יכירו את סיפור מסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה. א. 
התלמידים יבחינו בין "רוצה" ו"צריך". ב. 

התלמידים ישליכו ממסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה לחייהם שלהם. ג. 

פתיחה:                      סיפורה של אתי                                  5 דקות, יחידני

פעילות 1:                  הכרות עם דמותה                              10 דקות, מליאה

פעילות 2:                  סיפור מסירות הנפש של הרבנית         10 דקות, מליאה

פעילות 3:                  רוצה מול צריך?                                15 דקות, מליאה

סיום:                         החלטה של אתי                                 5 דקות, מליאה

סיפור מסירות הנפש של הרבנית דבורה לאה )נספח 3(  .1
) כרטיסים  )נספח 2   .2

) סיפורה של אתי )נספח 1   .3

1  פרקי אבות: "בטל רצונך מפני רצונו".

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה

חב"ד דעת– מתחברים 
17

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פתיחה: סיפורה של אתי 

המורה יחלק לתלמידים את דפי הסיפור – החלק הראשון )נספח 1(. בתחילה הוא ייתן להם דקה או שתיים לעיין 
בסיפור. אחר כך יתחיל להקריא אותו .

בסוף הסיפור המורה ישאל לדעתם של התלמידים,, מה יותר חשוב – שאתי תתפלל בבית הכנסת או שתעזור 
לאמא שלה? הוא ייתן לתלמידים לענות את תשובותיהם השונות מבלי להעיר או לכוון.

פעילות 1: הכרות עם דמותה 

המורה יספר לתלמידים בקצרה על  הרבנית דבורה לאה, שהייתה ממש צדיקה, היא הייתה בת של צדיק – האדמו"ר 
הזקן, וגם אמא של צדיק – הרבי הצמח צדק.

המורה יכתוב על הלוח "רוצה" ו"לא רוצה". הוא יניח את הכרטיסים )נספח 2( על שולחנו, יוציא את הכרטיס שכתוב 
עליו "לחיות" וידביק אותו הפוך על הלוח מעל הכותרות "רוצה" ו"לא רוצה" כך שהתלמידים יראו את הכרטיס, אך 

לא מה כתוב עליו. 
המורה יבקש מתלמידים לגשת לשולחנו להרים כרטיס ולומר אם דבר כזה מתאים או לא מתאים שתרצה אותו 

הרבנית דבורה לאה.

פעילות 2: סיפור מסירות הנפש של הרבנית
 

המורה יספר לתלמידים את סיפור מסירות הנפש של הרבנית דבורה לאה )נספח 3(

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה

שיעור מס’ 3 חב"ד דעת– מתחברים 
18

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פעילות 3: רוצה מול צריך?

המורה ישמע  כמה תגובות של תלמידים על הסיפור. לאחר מכן יפנה את התלמידים ללוח – 
הוא ישאל ויסכם: מה הרבנית דבורה לאה רצתה? רק דברים מאד חשובים! לגמול חסדים, לחנך את בניה להיות 

חסידיים, וכו'. ועל כל זה היא ויתרה! למה? בשביל לעשות מה שצריך. 
את כל החלק של "לא רוצה" והכרטיסים שתחתיו המורה יוריד ויכתוב "צריך" כמקביל ל"רוצה". הרבנית ויתרה על 

כל מה שרצתה כדי לעשות מה שצריך. מה צריך? המורה ינחה את התלמידים לנסח את התשובה יחד: "להציל את 
החסידות", "להחליף את אבא שלה שהוא יחיה".

כאן המורה מגלה לתלמידים שיש עוד משהו שהרבנית דבורה לאה מאד רצתה, ורומז על הכרטיס ההפוך שהודבק 
למעלה. המורה ייתן לתלמידים לנחש, יתכן שינחשו נכון. בכל מקרה, אחרי כמה ניחושים, המורה יגלה את הכרטיס: 

"לחיות", ויתלה אותו מתחת ל"רוצה".

נקודות לדיון:
‹  יש מישהו שאינו רוצה לחיות? 

‹ המורה יזכיר לתלמידים את הפרחים שעבדו עליהם בשבוע שעבר ובפרח כל הרצונות שלהם. 
‹ האם מישהו כתב לחיות? 

‹ אם מישה לא כתב שהוא רוצה לחיות, האם זה סימן שהוא לא רוצה? 

סיכום: הרבנית ויתרה אפילו על הרצון הכי מובן מאליו כדי לעשות מה שצריך.

סיום: ההחלטה של אתי

המורה יחזיר את התלמידים לסיפורה של אתי. ויעורר דיון:
‹ איך קשור הסיפור לסיפור של אתי? 
‹ מה לדעתכם היה על אתי לעשות? 

‹ מה אתי רצתה לעשות? 
‹ מה היא היתה צריכה לעשות? 

הערה: 
המורה יחדד שגם אם הדבר שרוצים לעשות הוא דבר קדוש מאוד לא תמיד זה הדבר הנכון לעשות.

‹ מה לדעתכם אתי תעשה? 

אחרי הדיון, המורה יחלק לתלמידים את סיום הסיפור )נספח 1( ויקרא אותו יחד איתם.  

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה

שיעור מס’ 3 חב"ד דעת– מתחברים 
19

כיתה ב'



שיעור 1

הפרט בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

סיפורה של אתי

י רֹוָצה? ָמה ֶאּתִ
ָנה? ָמה ׁשֹוֶנה יֹום  ָ ְוָקא ַהּשׁ ה ּדַ ֲאלּו – ָלּמָ ׁשְ ּפּור. ּתִ ה ְליֹום ּכִ ה ב' ְוִהיא ְמאֹוד ְמַחּכָ ִכּתָ י לֹוֶמֶדת ּבְ ָנה ֶאּתִ ָ ַהּשׁ
ה ׁשֹוֶנה ְמאֹוד!  ּזֶ יר ָלֶכם ׁשֶ ְסּבִ י ּתַ ן חֹוָבה? ֶאּתִ ל ּגַ ּפּור ׁשֶ ה א'? אֹו ִמּיֹום ּכִ ּתָ ל ּכִ ּפּור ׁשֶ ה ִמּיֹום ּכִ ּפּור ַהּזֶ ּכִ
ָנה  א ָקְנָתה ָלּה ַמּתָ ן, ְוַסְבּתָ ָבר יֹוַדַעת ְמֻצּיָ ו ִהיא ּכְ ָעַבר ִהיא עֹוד לֹא ָיְדָעה ִלְקרֹא, ְוַעְכׁשָ ּפּור ׁשֶ י יֹום ּכִ ּכִ
ַמע  ה: ֶאת ׁשְ ִפּלָ ּתְ קֹומֹות ַהֲחׁשּוִבים ּבַ קֹות ֶאת ַהּמְ ַמְדּבֵ ָנה ּבְ ּה. ְוַהּמֹוָרה ִסּמְ ּלָ י ַרק ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת: ַמֲחזֹור ֲאִמּתִ
ּפּור,  סֹוף יֹום ּכִ אֹוְמִרים ּבְ ת ְנִעיָלה ׁשֶ ִפּלַ ְיָלה ְוֶאת ּתְ ּלַ אֹוְמִרים ּבַ ל ִנְדֵרי ׁשֶ נּו, ֶאת ּכָ ָרֵאל ְוֶאת ָאִבינּו ַמְלּכֵ ִיׂשְ

ה. ּתָ ּכִ ְמדּו ּבַ ּלָ ה ּתֶֹקף" ׁשֶ ת  "ּוְנַתּנֶ ִפּלַ ַוֲאִפּלּו ֶאת ּתְ

ְקָרא  ּתִ ְולֹא  ֵחק  ׂשַ ּתְ לֹא  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ִהיא  ַהּיֹום.  ל  ּכָ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִלְהיֹות  ֶנת  ּוֶ ִמְתּכַ י  ֶאּתִ ָנה  ָ ַהּשׁ
ים טֹוִבים  ל ַחּיִ ֵסֶפר ׁשֶ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ה' ִיְכּתֹב אֹוָתּה ְוֶאת ּכָ ּה – ַעד ׁשֶ ּלָ ֲחזֹור ׁשֶ ל ֵמַהּמַ ּלֵ ְתּפַ ִסּפּוִרים – ַרק ּתִ

ים לֹו. ם ְמַחּכִ ּלָ ּכֻ יַח ׁשֶ ׁשִ ָבר ַהּמָ יַע ּכְ ּה, ַיּגִ ּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ְזכּות ַהּתְ ְוַגם ַיְחּתֹם. ְואּוַלי, ֲאִפּלּו, ּבִ

קֹום.  ֶנֶסת ְולֹא ָקָמה ֵמַהּמָ ינֹוק ְלֵבית ַהּכְ יְמֶקה ְוָדִויִדי ְויֹוִסי ַהּתִ א ְוַחּיִ י ִעם ִאּמָ ֱאֶמת ָהְלָכה ֶאּתִ ְיָלה ּבֶ ּלַ ּבַ
י  ִלים ּכִ ּלְ ַעם ֵאיפֹה ִמְתּפַ ל ּפַ הֶל'ה ֶהְרֲאָתה ָלּה ּכָ ל ַחּנָ א ׁשֶ ן. ַסְבּתָ ה ִעם ַהַחּזָ ִפּלָ ל ַהּתְ ָלה ֶאת ּכָ ּלְ ִהיא ִהְתּפַ

ַמן. ל ַהּזְ ָכה ּכָ ִויִדי ּבָ י ּדָ ָעִמים ֶלָחֵצר ּכִ א ָהְיָתה ְצִריָכה ָלֵצאת ָמֵלא ּפְ ִאּמָ

א ָאְמָרה  י ִאּמָ ּתֹות ּכִ ִלי ֶלֱאכֹל ּוְבִלי ִלׁשְ ּה ְוָהְלָכה ִליׁשֹן ּבְ ּלָ ֲחזֹור ׁשֶ ַמע ֵמַהּמַ ְיָלה ִהיא ָאְמָרה ְקִריַאת ׁשְ ּלַ ּבַ
ה  ׁשָ י ְוִצ'יק ָצ'ק ָנְטָלה ָיַדִים ִהְתַלּבְ ּבֶֹקר ִהְתעֹוְרָרה ֶאּתִ ְכָלל! ּבַ ה ּבִ צּום. ֶזה לֹא ָהָיה ָקׁשֶ ַעד ַהּבֶֹקר ִהיא ּתָ ׁשֶ
ָיְצָאה ֵמֲחַדר  א  ֶלת. ִאּמָ ּוָפְתָחה ֶאת ַהּדֶ ּה  ּלָ ׁשֶ ֲחזֹור  ְך ָלְקָחה ֶאת ַהּמַ ּכָ ה. ַאַחר  ָבה ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה ַקּלָ ְוָיׁשְ
ָנה  ָ ַהּשׁ י ׁשֶ ִחּיּוְך קֹוֵרן,  "ֶהְחַלְטּתִ י ּבְ ֶנֶסת" ָעְנָתה ֶאּתִ י?" "ְלֵבית ַהּכְ ֲאָלה: "ְלָאן ַאּתְ הֹוֶלֶכת, ֶאּתִ ָלִדים ְוׁשָ ַהּיְ
ה  ְקַטּנָ ה  ַיְלּדָ ְולֹא  דֹוָלה,  ּגְ ה  ַיְלּדָ ָבר  ּכְ ֲאִני  ֶהָחָדׁש!  ֲחזֹור  ֵמַהּמַ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ּלֵ ֶאְתּפַ

ָחֵצר!" ֶחֶקת ִעם ֲחֵברֹות ּבֶ ׂשַ ּמְ ׁשֶ

י  ְיָלה, לֹא ָעַצְמּתִ ל ַהּלַ ָכה ּכָ ִים ְוהּוא ּבָ ּנַ ִ ֲאבּו ַהּשׁ ינֹוק ּכָ ְכָלל. "ְליֹוִסי ַהּתִ ֵמָחה ּבִ א לֹא ָהְיָתה ִנְרֵאית ׂשְ ִאּמָ
יְמֶקה ְוָדִויִדי, אּוַלי  מֹר ַעל ַחּיִ ֲאִרי ִלׁשְ ָ ּשׁ ם סֹוף סֹוף ְוַגם ֲאִני הֹוֶלֶכת ָלנּוַח ְקָצת. ַאּתְ ּתִ ו הּוא ִנְרּדַ ַעִין, ַעְכׁשָ

ִני ָלֶהם ַקְיָטָנה?" ַאְרּגְ ּתְ

ֵבית  ּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ל ֶאת  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ֶהְחַלְטּתִ ָהַעִין. "ֲאָבל  ְקֵצה  ּבִ ִנְצְנָצה  ְוִדְמָעה  ֵתף ַאַחת  ּכָ ָכה  ָמׁשְ י  ֶאּתִ
י". ּלִ ם ֶאת ַהַהְחָלָטה ׁשֶ ֶנֶסת ַוֲאִני רֹוָצה ְלַקּיֵ ַהּכְ

ֶלת ֲחַדר  ּדֶ ָבר ְלַיד  ּכְ ָעְמָדה  ׁשֶ ּכְ ים".  ַטּנִ ַהּקְ מֹר ַעל  ָצִריְך ִלׁשְ ו  א, "ַעְכׁשָ ֳהַרִים", ָעְנָתה ִאּמָ ַהּצָ "אּוַלי ַאֲחֵרי 
ׁש ָחׁשּוב", ְוִנְכְנָסה ַלֶחֶדר. הּו ַמּמָ ֶ ִעיִרי אֹוִתי ַרק ִאם ֵיׁש ַמּשׁ ָנה הֹוִסיָפה: "ּתָ ֵ ַהּשׁ

ְלָחן ּוִפְתאֹום  ֻ ֲחזֹור ֶהָחָדׁש ַעל ַהּשׁ ַצַער ֶאת ַהּמַ יָחה ּבְ ֶלת. ִהיא ִהּנִ ְיָתה ְוָסְגָרה ְלַאט ֶאת ַהּדֶ י ִנְכְנָסה ַהּבַ ֶאּתִ
ה  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ם ִהיא ָרְצָתה ּכָ בֹוָרה ֵלָאה. ּגַ ִנית ּדְ ּפּור ַעל ָהַרּבָ ַדְלָיה. ַהּסִ צֹום ּגְ ה ּבְ ּתָ ּכִ ְמדּו ּבַ ּלָ ּפּור ׁשֶ ּסִ ָרה ּבַ ִנְזּכְ

ִריְך. ּצָ ים – ֲאָבל ִהיא ָיְדָעה ָמה ֲהִכי ָחׁשּוב – ַלֲעׂשֹות ָמה ׁשֶ ָבִרים ֲחׁשּוִבים ּוְקדֹוׁשִ ּדְ

ל  ָרה ַעל ּכָ ִביל ֶזה ִהיא ִוּתְ יל ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּוִבׁשְ ִביל ְלַהּצִ ׁשְ ֶפׁש ּבִ ִריְך ִלְמסֹר ֶאת ַהּנֶ ּצָ ִהיא ָיְדָעה ׁשֶ
טּוָחה" ָאְמָרה  ִריְך. "ַוֲאִני ּבְ ּצָ ָתה ָמה ׁשֶ ָרה, ְוָעׂשְ ּה ִהיא ִוּתְ ּלָ ים ׁשֶ ּה, ַוֲאִפּלּו ַעל ַהַחּיִ ּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָהְרצֹונֹות ַהּקְ
ָכה,  נּות". ְוָאז ִהיא ִהְסּתֹוְבָבה ֶאל ַאֶחיָה ְוִחּיְ ִמְסּכֵ ְמָחה ְולֹא ּבְ ׂשִ ָתה זֹאת ּבְ ִהיא ָעׂשְ קֹול "ׁשֶ י ּבְ ְלַעְצָמּה ֶאּתִ

א?" מֹו ַאּבָ ֲחזֹוִרים ּכְ נּו ֵמַהּמַ ּלָ ל ּכֻ ּלֵ ֶנֶסת ְוִנְתּפַ ית ּכְ לֹון ּבֵ ּסָ ה ּפֹה ּבַ ֲעׂשֶ ּנַ ם רֹוִצים ׁשֶ "אּוַלי ַאּתֶ
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סיפור מסירות הנפש של הרבנית

היה זה בסוף שנת תקנ"ב. לקראת סוף חודש אלול קרא אדמו"ר הזקן לבתו הרבנית דבורה לאה לחדרו. 
מיד בכניסתה לחדר הרבי, הבחינה מרת דבורה לאה ברצינות הרבה הנסוכה על פניו. היא חשה שדבר 

מה נורא עומד להגלות בפניה.

הרבי דיבר על חסידות חב"ד שהקים. "בשמים התעורר קטרוג חזק על תורת החסידות. בתחילה היה 
הקטרוג רק על החסידות אבל עכשיו הוא עבר אלי". הרבנית דבורה לאה נחרדה לשמע דבריו והרבי 
המשיך: "אמנם יכול אני להשפיע כוחות וברכות לחסידים גם מגן עדן, אבל הקב"ה רוצה שיחיו בגוף 

גשמי".

ותנהיג את החסידים שנים רבות  ה' עוד תחיה  "על תדבר ככה", נסתה הרבנית דבורה לאה, "בעזרת 
מתוך בריאות ושמחה". אבל הרבי המשיך: תורת החסידות היא כמו אילן. אם רוצים שהאילן ששתלו 
יגדל ויצמיח פרות טובים מידי שנה בשנה למשך שנים רבות – יש לטפל בו במסירות במשך שלושים 
שנה. הבעל שם טוב נטע את אילן החסידות, והרב המגיד המשיך בגידולו, ואם אני לא אמשיך ואטפל 

בו, מה יהיה עליו?

הרבנית דבורה לאה נסתה שוב לעודד את אביה אבל היא ראתה והבינה שהוא רואה ויודע דברים שהיא 
אינה יודעת.

יומיים שלמים היא התבודדה ובסופם הגיעה למסקנה הקשה. היא לא מגלה את החלטתה לאיש. בערב 
ראש השנה נהיה בנה הקטן בן שלוש והיא הכניסה אותו אל אביה הקדוש כדי שיגזור את שערות ראשו 
ויניח לו פאות. בצהרים היא נכנסה לבית הכנסת, פסעה לארון הקודש, הסיטה את הפרוכת ופתחה את 
הארון. מול ספרי התורה היא פרצה בבכי ואמרה: אני, דבורה לאה בת שטערנא, מקבלת עלי בדעה 
צלולה, בשבועה חמורה, להיות כפרת אבי מורי, רבי שניאור זלמן בן רבקה ולהחליפו. ואם צריך הוא 

למות, אמות אני במקומו".

באותם ימים אספה הרבנית שלושה מגדולי חסידי אביה והשביעה אותם שלא לגלות דבר ממה שהיא 
והקדימה  ונשבעו. אז פתחה הרבנית  עומדת לומר להם. אחרי התלבטות הסכימו החסידים לדבריה 
שכל חסיד של אדמו"ר הזקן מוכרח למסור את הנפש כדי להציל את תורת החסידות. היא פרצה בבכי.

החסידים נבהלו מאד ואמרו מיד שהם מוכנים לעשות כל מה שיבקשו מהם למען הרבי. או אז אמרה 
להם הרבנית כי היא החליטה לתת את חייה תמורת חיי אביה והיא מבקשת מהם שהם, כבית דין, יפסקו 
שכך יהיה. החסידים נחרדו. אמנם הם רצו להציל את הרבי, אבל לפסוק שהרבנית תמות חס ושלום? 
הרבנית חכתה מעט וכשראתה שהם שותקים אמרה: "שתיקה כהודאה" והלכה. )הכוונה, שאם משהו 

שותק ולא מתנגד למה שאומרים, הוא מסכים עם מה שאמרו.(

ממהרת  והרבנית  "לשנה..."  בתו  את  לברך  בקש  הוא  הכנסת,  מבית  הרבי  כשחזר  השנה  ראש  בליל 
להפסיקו ואומרת "לשנה טובה תכתב ותחתם". היא לא רצתה שאביה יברך אותה, הרי הוא צדיק וברכת 

צדיק מתקיימת והיא כבר החליטה למסור את חייה למענו.

ביום השני של ראש השנה חלתה הרבנית דבורה לאה וכל הרופאים שהוזעקו אל מיטתה לא ידעו איך 
לעזור לה, רק שלושת החסידים הגדולים הבינו מה קרה, והם הרי הושבעו שלא יגלו. וגם אם יגלו, מה 

הם יכולים לעזור? בשמים כנראה קבלו את החלטתה...

בצום גדליה נפטרה הרבנית דבורה לאה. בקשתה היחידה הייתה שאביה הצדיק יגדל את בנה היתום 
הקטן.
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